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 الله الرحمن الرحیمم بس 

 و پاسخ جلسات سوم و چهارمرپسش 

 

 کرد؟  یعذر خواه شهیهم م بچه از

بله. البته نباید از حد گذراند. در مواقعی می توان به او گفت: من از شما عذر می خواهم به خاطر اینکه سرت داد 

یا حتی می شود این طوری صحبت کرد که : بیا با هم قول بدیم که تو.... و من هم دیگه مجبور نمی شوم کشیدم... 

 ببرم.صدا را باالتر 

 

 م؟یچه کن شود،یباعث برداشت غلط م ایشود  گرانید یباعث گستاخ گرانید یکردن در مقابل بد یخوب اگر

مثال گستاخ می شوند و مرتب از ما انتظار دارند کار خوب کنیم و از دیگران انتظار ندارند. خوب اگر در توان ما بود 

ت خودمان را وصل به واکنش های منفی آنها نکنیم. مثال در انجام می دهیم اگر نبود انجام نمی دهیم. بروزات مثب

توان شماست که فالن کار خیر را انجام بدهید. پس انجام بدهید حتی با این نیت که قدر من را نمی دانند و ... . 

چقدر خوب است که با  البته اگر باعث برداشت غلط بشود و مفسده داشته باشد آن کار خوب را ترک می کنیم.

 ئیات هر مساله را جداگانه تحلیل کنیم. جز

امام علی علیه السالم می فرمایند: بسازید برای خراب شدن... )از این حدیث چه برداشتی برای سوال خودتان می 

 کنید؟(

 

 میچطور برخوردکن کنندیکم دارند و مقاومت م ای اندارندی یبندیپا یکه به حکام شرع یاصالح گرانه با اقوام یهم کالم یبرا

 که اثر گذارباشد ؟ 
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اگر مشاهده کنند که شمایی که به حکم شرعی پایبند هستید خوش اخالق و خوش برخورد هستید و ... در آنها قطعا اثر 

می گذارد. و نباید انتظار اثر سریع را داشته باشیم. همچنین می شود با آنها دوستی هایی را ایجاد کرد و خیرخواهی و 

ک به آنها ذهنیت آنها را تغییر می دهد و اگر حاال اثر نگذارد بعدا اثرش قابل مشاهده است. پس هم کالمی رفع کم

با انها می تواند به قصد احسان باشد و اصالح در آنها با تعامالت معنوی و مسرورانه نیز امکان پذیر است. مثال برگزاری 

 .جلسات معنوی هر چند مختصر و فعال کردن مسجد و ..

 

 گرانیاش نسبت به د یو حرف شنو م،یهست ادیاست و ناچار به روابط ز ادیکه با او ارتباطمان ز کیاز اقوام نزد یکس

 م؟یاست، چکار کن نییبه خاطر اعتماد به نفس خوبش و عزت نفسش،نسبتا پا

اصالح اکرام احسان و یا قیام به ابتدا بایستی مقصد رابطه مان را اصالح کنیم. چرا می خواهم ارتباط برقرار کنم. به قصد 

خیرات است؟ بر اساس هر یک از این مقاصد می توان برنامه ریزی کرد. در این صورت خودخواهی ها از بین می 

رود و اگر به دنبال انجام وظیفه هستیم. البته چون سوال کلی است و جزئی نیست نمی شود به طور تفصیلی پاسخ را 

سوال ها را مطرح کرد که آیا من می خواهم اعتماد به نفس اش را کم کنم؟ یا خطایی  مطرح کرد. ولی می توان این

 مرتکب شده که متوجه نمی شود؟ آن خطا چیست؟ آیا من باید او را متوجه خطایش کنم؟ و ...

 

را  گرینفر دالقاءات روابط دو  جادیبا ا یفرد سوم یعنیشود  یرابطه م بیمنجر به تخر گرانیدر روابط ما کالم د یگاه

 چه کرد؟ دیمواقع با نیکند. در ا یم بیدچار آس

توجه به انواع حرز و حفظ و پوشش های الهی مثل صدقه و  -این ها اصول کلی هستند: بی اعتنایی به این القائات

 خوش بینی و پرهیز از گمان های بی مورد...  –توجه به قول احسن  -دعا

نرویم و ادب را رعایت کنیم و مطالب خالفی که او مرتکب شده است را با ولی به طور مشخص بایستی از کوره در 

 توجه به شرایط یا انکار یا سکوت کنیم و کار خودمان را انجام بدهیم و القائات مثبت داشته باشیم.
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 کجاست؟ یرحمت و دلسوز مرز

فساد امور نشود و باعث خیررسانی  تا جایی که با مقاصدی که عرض کردیم در تضاد نباشد. یعنی رحمت و دلسوزی باعث

 به دیگران بشود. مثال احمق می خواهد خیر برساند ولی ضرر می زند. 

 

 ست؟یچ دیجمالت که مثال زد نیشکل درست ا دیببخش

 شکل درست هر جمله ای این است که به طور کامل بیان بشود مثال 

دلتنگی( )برداشت ناصحیح: مادرم را داری توبیخ  چرا مامانت خونه ما نیامدند؟ )قصد شما: عالقه وجمله ناقص:  –

 می کنی؟(

 جمله کامل: من خیلی دلتنگ مامانت هستم دوست داشتم خونه ما بیایند شما می دونید چرا نیامدند؟ –

–  

 چرا حواست به من نیست؟ )قصد شما: جلب توجه شوهر( )برداشت ناصحیح: ندیدن خوبی ها(جمله ناقص:  –

 خیلی مشغله داری ولی بیا برای هم وقت بگذاریم...جمله کامل: من می دونم  –

–  

به فرزند: سریع کارت را انجام بده دیگه وقتی نمانده )قصد شما: ایجاد انگیزه( )برداشت ناصحیح: جمله ناقص:  –

 ناامیدی(

 جمله کامل: به فرزند: اگر سریع کارت را انجام بدهی می توانی ...آفرین بدو پسر/دختر زرنگ –

 

 شه؟یمعمول رو هم شامل م یها فیصحبت و تعر نیا یو سخن نگفتن... حت یدارراز نگه  نیا
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در گفتن حرف هایی که طرف مقابل راضی است که گفته بشود و آبرویی ریخته نمی شود و عیبی آشکار نمی گردد و 

 مفسده ای ندارد اشکالی نیست.

 

 است زیمشاور رفتن چه موقع جا شیکال پ خوب

ندارد...چون مشاور رازهای افراد را منتشر نمی کند و از طرف دیگر متخصص است و توانایی  پیش مشاور رفتن مشکلی

 دادن راهنمایی به دیگران را دارد.

 

 م؟یناراحت شده ا می...پس چطور به فرد بگوئستیخوب ن ییرک گو دیفرمود میآزرده شده ا یاز کس یوقت دیببخش

اوال آیا الزم است بدوند که ما ناراحت شده ایم. دوما اگر الزم است که بداند روش های غیرمستقیم هم به کار میاد 

سوما ناراحتی های ما معموال شخصی و سلیقه ای است و بر مدار حق نیست. به عبارت دیگر واکنش های ما به خاطر 

داقل سریع واکنش ندهیم تا اینکه نیت ها و غرض های خودمان است نه به خاطر خدا. پس بایستی صبر کنیم و ح

 مان را اصالح کنیم. 

 

 ست؟اگریمتوجه کردن استاد چ یکالم برا نیکنه، بهتر یرو اشتباه در کالس عنوان م یمطلب هیاستاد  ایمعلم  ی، وقت

نکرده اند،  افتیدر حیکه مطلب را به طور صح یگرانیما در قبال د فیبار مطلب برود، تکل ریز ستیاستاد حاضر ن

 ستیچ

همان طور که در کالس عرض شد مانند روش امام حسن و حسین علیهما السالم به طور غیرمستقیم این کار انجام بشود 

بهتره و در جلوی همه دانشجویان نباشد. ولی اگر زیر بار نرفتند ما می توانیم برای دیگران با حفظ حرمت استاد و نظر 

. دیگران اگر اهل دلیل باشند هر کدام را که نظری که درست هست را با دلیل به دیگران منتقل کنیم ،ایشان

 پسندیدند قبول می کنند.


